

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	حدائق بخشش
	پيش لفظ
	کچھ حدائق بخشش کے بارے ميں
	فہرست حصہ اول
	واہ کيا جود کرم ہے شہ بطحا تيرا
	واہ کيا مرتبہ اے غوث ہے بالا تيرا
	تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شيدا تيرا
	الاماں قہر ہے اے غوث وہ تيکھا تيرا
	ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا
	غم ہوگئے بیشمار آقا
	محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا
	لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا
	لَم یَاتِ نَظِیرُکَ فِی نَظَرِ
	نہ آسمان کو یوں سر کَشیدہ ھونا تھا
	شورِ مھِ نَو سن کر تجھ تک میں دَواں آیا
	خراب حال کيا دل کو پر ملال کيا
	بندہ ملنے کو قریبِ حضرت قادر گیا
	نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا
	تابِ مرآتِ سحر گردِ بیابانِ عرب
	پھر اُٹھا ولولئہ یاد مغیلانِ عرب 
	جوبنوں پر ھے بھارِ چمن آرائی دوست
	طُوبےٰ میں جو سب سے اُونچی نازُک
	زھے عزّت و اِعتلائے مُحَمَّد صلی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلم
	اے شافعِ اُمَم شہِ ذِی جاہ لے خبر
	بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر
	گزرے جس راہ سے وہ سیّدِ والا ھو کر
	نارِ دوزخ کو چمن کر دے بھار عارِض
	تمھارے ذرّے کے پرتو ستارھائے فلک
	کیا ٹھیک ھو رُخ نبوی پر مثالِ گل
	سر تا قدم ھے تنِ سُلطانِ زَمَن پھول
	ھے کلامِ الٰہی میں شمس وضحےٰ
	پاٹ وہ کچھـ دَھار یہ کچھ زارھم
	عارضِ شمس وقمر سے بھی ہیں انوار ایڑیاں
	عِشق مولیٰ میں ھو خوں بار کنارِ دامن
	رشکِ قمر ھوں رنگ رُخِ آفتاب ھوں
	پُوچھتے کیا ہو عَرش پر یوں گئے
	یادِ وطن سِتم کیا دشتِ حرم ست لائی کیوں
	اھلِ صِراط رُوحِ امیں کو خبر کریں
	وہ سُوئے لالہ زار پھرتے ھیں
	اُن کی مہک نے دِل کے غُنچے کِھلا دیئے ھیں
	ھے لبِ عیسٰی سے جاں بخشی نِرالی ہاتھـ میں
	راہِ عرفاں سے جو ھم نادیدہ رو محرم نہیں
	وہ کمالِ حُسنِ حضور ہے کہ گمان نَقص
	رُخ دن ہے یا مہرِ سَما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں
	وصفِ رخ اُن کا کیا کرتے ہیں
	در منقبت سیدنا ابو الحسین احمد نوری
	زائر و پاسِ ادب رکھو ھوس جانے دو 
	چمن طیبہ میں سُنبل جو سنوارے گیسو
	زمانہ حج کا ھے جلوہ دیا ہے شاھدِ گل کو
	یاد میں جس کی نہیں ہوشِ تن وجاں ھم کو
	غزَل کہ دَر بارَہ عزم سفر اَطہر مدینہ
	پُل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ھو
	یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا  کا ساتھ ھو
	کیا ھی ذوق افزا شفاعت ھے تمھاری واہ واہ
	رونقِ بزمِ جھاں ھیں عاشقانِ سوختہ
	سب سے اولٰی و اعلٰی ھمارا نبی
	دل کو اُن سے خدا جُدا نہ کرے
	مومن وہ ہے جو ان کی عزّت پہ مَرے دِل سے
	اللہ اللہ کے نبی سے
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